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Per què alguns equips de treball
funcionen bé i d’altres no és el
descriptiu subtítol d’aquest lli-
bre. Simon Sinek, que va aconse-
guir un gran èxit amb la seva con-
ferència TED convertint-la en la
segona més vista, afirma que ha
vist equips de treball en els quals
els seus membres podien confiar
totalment en els seus companys
fins a arriscar la vida, mentre que
en d’altres era igual quin mètode
s’intentés experimentar perquè
es trobaven permanentment frag-
mentats. Va trobar la seva respos-
ta a aquestes grans diferències al
mónmilitar quan un general li va
dir que els oficials es posen al fi-
nal de la cua per dinar, primer
van els soldats. I que el que resul-
ta simbòlic al restaurant és bàsic
per a la supervivència a la batalla.
I també a qualsevol equip.

Justo Barranco

E
n Luis ha estat fort. El
PP no té res a témer
de mi”. L’extresorer
del PP, Luis Bárcenas,
comsempre excessiva-

ment segur de si mateix, dona-
va resposta en tercera persona
dijous en sortir de la presó a
l’SMS que Mariano Rajoy li va
enviar el gener del 2013. Un
SMS que l’instava a ser fort
quan ja tot pintava molt mala-
ment. Un any abans, el febrer
del 2012, poc després d’assu-
mir el PP el govern d’Espanya i
quan les coses ja es posaven
molt lletges, Rajoy li havia envi-
at un altre SMS a Bárcenas:
“Luis, res no és fàcil, però fem
el que podem. Ànims”. Un SMS
que apareix al nou llibre de l’ex-
ministre Jordi Sevilla, Seis me-
ses que condujeron al rescate,
per assenyalar que part del que
va passar en el primer mig any
del Govern Rajoy –uns mesos
que van posar la prima de risc
en nivells estratosfèrics i van
conduir al rescat el sector ban-
cari– s’entén millor si es recor-
da que el president tenia grans
preocupacions que no només
eren l’economia.
És unmés dels dards que Se-

villa, l’home que es va oferir a
ensenyar economia en dues tar-
des a José Luis Rodríguez Za-
patero –i que després va fer ex-
tensiva la invitació a tothom
amb l’àgil manual La economía
en dos tardes–, llança al seu
nou llibre al Govern de Rajoy i
a les seves asseveracions d’ha-
ver sabut el que calia fer per
treure l’economia espanyola

del marasme. A parer seu, el pri-
mermig any del PP va ser pèssim
i va causar una immensa descon-
fiança en els inversors internacio-
nals i les institucions comunitàri-
es que va acabar desembocant en
el rescat parcial. Els ministres
Guindos i Montoro –afirma, per
cert, que no es tenen gaire esti-
ma– no hi surten gaire ben pa-
rats. Perquè en la breu anàlisi de
125 pàgines –o menys: per dis-
tracció, a la 49 i la 62 es repeteix
el mateix extens paràgraf lletra

per lletra– que és Seis meses que
condujeron al rescate, Sevilla atri-
bueix al nouGovern del PP parti-
disme sectari, errors sistemàtics i
nyaps monumentals com la ges-
tió de la sortida de Rodrigo Rato
de Bankia.
El partidisme sectari que va an-

teposar els beneficis per al PP a
la situació del país arrenca, diu,
en l’estratègia seguida a Caste-
lla-la Manxa per María Dolores
de Cospedal. Ella va assegurar,
abans de rebre el govern demans

dels socialistes, que la regió esta-
va en fallida total, que hi havia un
deute ocult de 2.000 milions i es
destruïen factures i documents.
Aquesta campanya, diu Sevilla,
va fer que Moody’s enfonsés la
qualificació de Castella-la Man-
xa al nivell del bo porqueria. I
una campanya similar faria des-
prés el Govern de Rajoy respecte
a l’herència rebuda de Zapatero.
El van acusar d’amagar la verita-
ble dimensió del dèficit públic,
un dèficit que Rajoy, diu, conei-

xia bé perquè el seu incompli-
ment es devia sobretot a les co-
munitats autònomes, la majoria
governades pel PP. Però les acu-
sacions havien de servir, diu Sevi-
lla, perquè el PP pogués justificar
les pujades d’impostos contra les
que havien clamat poc abans. En-
cara que això projectés internaci-
onalment la imatge que els comp-
tes públics espanyols no eren fia-
bles i pugés la prima de risc.
A això s’hi va afegir, diu, provo-

car una absurda confrontació
amb les autoritats de la Comissió
Europea entorn del pla d’ajust. I
també les successives reformes
urgents del sistema financer espa-
nyol. Guindos en va presentar
una que ho havia de resoldre tot
al febrer, i tres mesos després ja
feia falta aprovar-ne una segona.
També va fer falta nacionalitzar
Bankia, una operació, diu Sevilla,
molt mal portada perquè Rodrigo
Rato era qui era: a qualsevol altre
l’haurien forçat a dimitir el Nadal
del 2011 a penes format el nouGo-
vern. Per sort el rescat conse-
güent, diu l’exministre, imposa-
ria per fi la creació d’un banc do-
lent (la Sareb) per absorbir els ac-
tius tòxics immobiliaris. El PSOE
també es va negar a crear-lo i Sevi-
lla creu que va ser un greu error
no fer-ho: la crisi hauria costat
menys en temps i diners. Això sí,
si Guindos va ser elegit pitjor mi-
nistre d’Economia de la UE el
2012 pel Financial Times, les cir-
cumstàncies o les millors decisi-
ons han fet que ara sigui candidat
ferm a presidir l’Eurogrup.
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Les diferències culturals de cada
país han de ser conegudes, com-
preses i considerades al llarg de
l’estratègia de cada negoci inter-
nacional. Perquè és possible que
els diferents valors culturals fa-
cin sorgir dificultats durant la ne-
gociació i acabin impedint un
acord. Fins i tot poden sorgir
complicacions durant la imple-
mentació conjunta de l’acord.
Una implementació en què,men-
tre les persones d’una culturami-
ren de fer estrictament allò acor-
dat, d’altres donenmés importàn-
cia a la relació personal encara
que hagin d’incomplir el que s’ha
estipulat. Aquest llibre tracta des
d’un punt de vista empresarial la
importància de les diferents cul-
tures nacionals en elaborar, nego-
ciar i implementar l’estratègia
dels negocis internacionals.

El canvi quevaportar el rescat
Jordi Sevilla ataca el primermig any del Govern de Rajoy, que va conduir al rescat parcial

Tot allò que sempre va voler sa-
ber dels autònoms i mai no es va
atrevir a preguntar. Aquestmanu-
al aborda, amb les pertinents en-
trevistes a advocats, periodistes,
actors, empresaris i enginyers, el
marasme administratiu i burocrà-
tic que s’amaga darrere d’una pa-
raula, ironitza l’autor, que si fa
anys es referia a uns tipus agosa-
rats ara descriu una mena de ka-
mikazes.Des de l’impacte que su-
posen els autònoms per a l’econo-
mia –a ningú sembla que li acabi
d’importar gaire, asseguren, per-
què les últimes dades disponibles
són de l’any 2009– fins a què cal
pagar i on. Des de pistes per en-
dinsar-se en la jungla burocràti-
ca fins a una secció dedicada a les
“trampes i trampetes”. Sens dub-
te el llibre feia falta: en castellà ja
van per la tercera edició.

El ministre d’Economia i Competitivitat, Luis de Guindos, fotografiat l’abril del 2012 EMILIA GUTIÉRREZ
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